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Zápis  

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 12. 12. 2018 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:55 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Zasedání zahájila a řídila paní starostka, Mgr. Dáša Murycová. 

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 14 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  

Branny Vojtěch, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková 
Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša 
Penkalová Ivana, Piperková Gabriela, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. 
Vrubel Petr  

Nepřítomni:  

MUDr. Spurný Pavel  

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Piperková Gabriela a pan Ing. Hanzel Marek, MBA. 

Paní starostka upozornila na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je 
prováděn zvukový záznam a taktéž se provádí videozáznam za účelem zveřejnění na 
Internetu.  

Dále paní starostka uvedla, že pro přihlášení občanů do diskuse jsou připraveny písemné 
přihlášky. Občané, kteří se chtějí přihlásit do diskuze, odevzdají vyplněné přihlášky 
zapisovateli.  

Volba návrhové komise 

Na funkci předsedy návrhové komise byl navržen pan Mgr. Pavel Krsek. Pan Mgr. Krsek 
s kandidaturou souhlasil.  

Usnesení č.: 15/2/2018  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Mgr. Pavla Krska. 

Hlasování:  
pro – 14 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Branny Vojtěch a pan Sosna Zdeněk. 
Oba s kandidaturou vyslovili souhlas. 

Usnesení č.: 16/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Vojtěcha Branného a pana Zdeňka Sosnu. 

Hlasování:  
pro – 14 
 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 
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Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Výhled rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2021   
3. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a svěření pravomoci Radě obce Doubrava 
4. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Doubrava a rozdělení 

odpovědnosti za vyjmenované oblasti činnosti obce a obecního úřadu 
5. Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava 
6. Volba členů kontrolního výboru 
7. Volba členů finančního výboru 
8. Organizační záležitosti  
9. Diskuse a závěr 

Usnesení č.: 17/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 12. 2018  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Návrh výhledu rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2021   
3. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a svěření pravomoci Radě obce Doubrava 
4. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Doubrava a rozdělení 

odpovědnosti za vyjmenované oblasti činnosti obce a obecního úřadu 
5. Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava 
6. Volba členů kontrolního výboru 
7. Volba členů finančního výboru 
8. Organizační záležitosti  
9. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 14  

2. Návrh výhledu rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2021   

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 18/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, výhled rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2021 
dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato. 

3. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a svěření pravomoci Radě obce 
Doubrava 

Materiál předložila paní starostka. Uvedla, že v podkladovém materiálu k rozpočtu obce jsou 
chybné údaje v části týkající se rozpočtu roku 2018. Navrhla doplnění návrhu usnesení o bod 
č. 3. ve znění: Zastupitelstvo obce Doubrava bere na vědomí informaci o opravě chybných 
údajů v podkladovém materiálu k rozpočtu obce na rok 2019 v části týkající se rozpočtu roku 
2018. 
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Návrh na usnesení (s doplněním bodu č. 3): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  

1 .  s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, rozpočet obce Doubrava na rok 2019 dle předloženého návrhu 
v celkové výši výdajů 27.833 tis. Kč, které budou kryty ve výši 22.402 tis. Kč  a zbývající 
část bude kryta ze zůstatku z minulých let ve výši 5.431 tis. Kč. 

2 .  s t a n o v í  
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2), písmene a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, pravomoci radě obce k provádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu: 

a) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými ORJ, oddíly a paragrafy v rámci 
schváleného rozpočtu obce v oblasti příjmů i výdajů, aniž by se změnil celkový objem 
rozpočtu nebo výsledné saldo hospodaření (§16, odst. 3), písmeno a) zákona 
250/2000 Sb.), 

b) změna příjmů a výdajů souvisejících s účelově přijatými transfery, přičemž dojde 
k celkové změně objemu rozpočtu příjmů a výdajů, ale nedojde ke změně výsledného 
salda hospodaření (§16, odst. 3) písmeno b) zákona 250/2000 Sb.), 

c) v oblasti příjmů na položce 1122 a výdajů na položce 5365 o daň z příjmů 
právnických osob za obec Doubrava, přičemž dojde k celkové změně v objemu 
rozpočtu příjmů a výdajů, ale nedojde ke změně výsledného salda hospodaření (§16, 
odst. 3) písmeno b) zákona 250/2000 Sb.). 

3 .  b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o opravě chybných údajů v podkladovém materiálu k rozpočtu obce na rok 
2019 v části týkající se rozpočtu roku 2018. 

Mgr. Pavel Krsek se dotázal, jaký zůstatek se předpokládá na účtech obce, které nejsou 
zahrnuty v rozpočtu obce na konci roku. Dodal, že toto číslo zatím není známé, ale požádal, 
aby bylo sděleno na příštím zasedání. Dále Mgr. Krsek vyjádřil nesouhlas s rozsahem 
navrhovaných pravomocí rady obce a požádal, aby se o jednotlivých bodech hlasovalo 
samostatně. 

Procedurální návrh Mgr. Krska na způsob hlasování nikdo z přítomných členů zastupitelstva 
nerozporoval. 

Paní starostka požádala předsedu návrhové komise, Mgr. Pavla Krska, o přečtení první části 
návrhu na usnesení. 

Usnesení č.: 19/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  

s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, rozpočet obce Doubrava na rok 2019 dle předloženého návrhu v celkové výši 
výdajů 27.833 tis. Kč, které budou kryty ve výši 22.402 tis. Kč  a zbývající část bude kryta 
ze zůstatku z minulých let ve výši 5.431 tis. Kč. 

Hlasování:  
pro – 9  
proti – 0 
zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Šebesta 

Radek, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato. 

Předseda návrhové komise pokračoval ve čtení návrhu na usnesení. 
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Usnesení č.: 20/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  

1 .  s t a n o v í  
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2), písmene a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, pravomoci radě obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: 

a) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými ORJ, oddíly a paragrafy v rámci 
schváleného rozpočtu obce v oblasti příjmů i výdajů, aniž by se změnil celkový objem 
rozpočtu nebo výsledné saldo hospodaření (§16, odst. 3), písmeno a) zákona 250/2000 
Sb.), 

b) změna příjmů a výdajů souvisejících s účelově přijatými transfery, přičemž dojde 
k celkové změně objemu rozpočtu příjmů a výdajů, ale nedojde ke změně výsledného 
salda hospodaření (§16, odst. 3) písmeno b) zákona 250/2000 Sb.), 

c) v oblasti příjmů na položce 1122 a výdajů na položce 5365 o daň z příjmů právnických 
osob za obec Doubrava, přičemž dojde k celkové změně v objemu rozpočtu příjmů 
a výdajů, ale nedojde ke změně výsledného salda hospodaření (§16, odst. 3) písmeno b) 
zákona 250/2000 Sb.). 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o opravě chybných údajů v podkladovém materiálu k rozpočtu obce na rok 
2019 v části týkající se rozpočtu roku 2018. 

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Sosna 

Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr)  
zdrželi se – 0   

Usnesení bylo přijato. 

4. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Doubrava 
a rozdělení odpovědnosti za vyjmenované oblasti činnosti obce a obecního úřadu 

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Krsek se dotázal, kdy bude paní místostarostka přítomná pro občany na úřadě. 

Paní starostka odpověděla, že paní místostarostka je přítomná na úřadě v době mezi půl 
jedenáctou a čtrnáctou hodinou. Od února příštího roku patrně dojde k úpravě provozní doby 
pošty, a to v pondělí, středu a pátek od 08:00 hod. do 12:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 13:00 
do 15:00 hod. Po této úpravě bude paní místostarostka v úřední dny přítomná na úřadě 
v odpoledních hodinách. 

Mgr. Krsek vyjádřil kritický názor na projekt České pošty – Pošta Partner. 

Usnesení č.: 21/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 

1 .  s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 12. 12. 2018 takto: 
místostarosta obce 11.000,- Kč, člen rady obce 1.800,- Kč, předseda výboru 1.250,- Kč, 
předseda komise 1.000,- Kč, člen výboru 750,- Kč, člen zastupitelstva obce 300,- Kč. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
Odměna se poskytuje jen za funkci, za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená 
odměna. 
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2. b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o rozdělení odpovědnosti za vyjmenované oblasti činnosti obce a obecního 
úřadu dle důvodové zprávy. 

Hlasování:  
pro – 12  
proti – 0  
zdrželi se – 2 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela)  

Usnesení bylo přijato. 

5. Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2019 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 22/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2019 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 14  

6. Volba členů kontrolního výboru 

Paní starostka přistoupila k volbě členů kontrolního výboru. 

Požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci členů kontrolního 
výboru. 

Na funkci členů kontrolního výboru byli v abecedním pořadí navrženi kandidáti z řad členů 
zastupitelstva obce: Mgr. Krsek Pavel, Penkalová Ivana, Piperková Gabriela, Sosna Zdeněk 
a z řad občanů: Burkotová Gražyna, Kursová Anna, Surówková Pavla. 

Usnesení č.: 23/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí pana Mgr. Pavla Krska členem kontrolního výboru.    

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 1 (Bc. Jachymčáková Kateřina) 
zdrželi se – 5 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. 

Murycová Dáša, Siekierová Ivana) 

Usnesení č.: 24/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí paní Ivanu Penkalovou členkou kontrolního výboru.    

Hlasování:  
pro – 14  
proti – 0  
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 

Usnesení č.: 25/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí paní Gabrielu Piperkovou členkou kontrolního výboru.    

Hlasování:  
pro – 11  

proti – 1 (Kielkovský Jiří) 
zdrželi se – 2 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA) 
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Usnesení č.: 26/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí pana Zdeňka Sosnu členem kontrolního výboru.    

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0  
zdržel se – 4 (Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová Ivana, Siekierová 

Ivana) 

Byli zvolení čtyři členové kontrolního výboru. O dalších kandidátech se nehlasovalo.  

8. Volba členů finančního výboru 

Paní starostka přistoupila k volbě členů finančního výboru. 

Požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci členů finančního 
výboru. 

Na funkci členů finančního výboru byli v abecedním pořadí navrženi kandidáti z řad členů 
zastupitelstva obce: Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr a z řad občanů: Burkotová Gražyna, 
Cmorjáková Michaela, Kursová Anna, Surówková Pavla. 

Usnesení č.: 27/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí pana Radka Šebestu členem finančního výboru.    

Hlasování:  
pro – 14  

Usnesení č.: 28/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí pana Ing. Petra Vrubla členem finančního výboru.    

Hlasování:  
pro – 14  

Usnesení č.: 29/2/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí paní Gražynu Burkotovou členkou finančního výboru.    

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Šebesta 

Radek, Ing. Vrubel Petr)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí paní Michaelu Cmorjákovou členkou finančního výboru.    

Hlasování:  
pro – 7 
proti – 0  
zdrželi se – 7 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Penkalová Ivana, Piperková 

Gabriela, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení nebylo přijato. Paní Cmorjáková nebyla zvolena členkou finančního výboru.  

Usnesení č.: 30/2/2018 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava volí paní Annu Kursovou členkou finančního výboru.    
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Hlasování:  
pro – 8  
proti – 0  
zdrželi se – 6 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA Mgr. Jasenková Radomíra, 

Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Siekierová Ivana) 

Byli zvolení čtyři členové finančního o výboru. O dalších kandidátech se nehlasovalo.  

8. Organizační a různé 

Pan Zdeněk Sosna se dotázal, jak pokračuje sanační a rekultivační akce na sesuvu Ujala. 

Paní starostka odpověděla, že práce probíhají podle harmonogramu. Zdůraznila, že cílem je 
zachování komunikace, která patrně povede ve stávající trase. 

Ing. Kielkovský informoval o připravované schůzce hornické a rekultivační komise, která 
proběhne dne 14. 01. 2019 v 15:00 hod.  

9. Diskuse  

Do diskuse se přihlásil občan obce, pan Radek Hanzel. Jeho příspěvek se týkal znečištění 
silnice směrem k dolu ČSA, odstranění panelů a instalace sloupků znemožňujících průjezd 
vozidel u finských domků a opravy chodníku u desetidomků. 

 

Zpráva návrhové komise: 

Návrhová komise posoudila průběh dnešního zasedání zastupitelstva s tímto závěrem:  
1. Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové 

komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního 
zasedání, ani nové návrhy na usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat 
a hlasovat.  

2. Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu 
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.  

 
Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
Dne 17. 12. 2018 
 
Ověřovatelé zápisu:   Gabriela Piperková    ………………………………… 
   

   Ing. Marek Hanzel, MBA   ………………………………….
  

 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


